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Modifica dispositivo da Lei  Complementar nº
50, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre
a  Carreira  dos  Profissionais  da  Educação
Básica  de  Mato  Grosso

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Fica modificado o inciso I do art. 6º da Lei Complementar nº 50/98, que passa a ter a seguinte
redação:

            Art. 6º (...)

            I - Classe A: habilitação em grau superior, em nível de graduação;

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Como bem se observa do texto em comento, a vertente propositura tem por finalidade alterar a habilitação
necessária ao ingresso dos cargos de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo
Educacional. 

Ao estabelecer tal alteração, o presente projeto de lei propicia a melhoria na qualidade da educação básica
através da captação de profissionais mais qualificados.

É indiscutível a importância da valorização dos profissionais da educação básica no Estado, necessários à
formação de cidadãos conscientes capazes de construir uma sociedade solidária e justa. Por sua vez, o
Poder Legislativo tem a responsabilidade de garantir a plena eficácia deste direito fundamental.

Cabe ressaltar que há em outros cargos a mesma exigência objetivando a melhor prestação dos serviços
públicos à sociedade, como por exemplo o cargo de Técnico Administrativo-Educacional da Carreira dos
Profissionais da Educação Profissional e Tecnológica do Poder Executivo Estadual, regulamentado pela Lei
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Complementar n.º 154, de 2004.

Assim, forte nesses argumentos é que apresento o presente e submeto aos meus pares a presente
proposição e clamo pela aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Junho de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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